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SZAKÉRTŐK SZERINT A ROMÁN KORMÁNY NEM FEJLESZTÉSRE HASZNÁLJA, CSAK ZSEBRE TESZI AZ EU-S FORRÁSOKAT

Zsonglőrködik az uniós pénzekkel Bukarest
Továbbra sem sikerült Romániának 
felpörgetnie a rendelkezésre álló 
európai uniós források lehívását. Mi-
közben az előző ciklusban 2 milliárd 
euró odaveszett, most sem jobbak 
a kilátások, ráadásul a kormány 
csak zsebre tenni, elkölteni akarja 
a pénzeket, a hatékonyság számára 
nem fontos – hívták fel a fi gyelmet a 
Krónikának nyilatkozó illetékesek, 
érintettek.

 » BÍRÓ BLANKA

A kormány utasítására a megyei 
önkormányzatoknak arra kell ép-
pen pályázniuk, hogy a hivatásos 

nevelőszülőknek már kifi zetett béreket 
visszamenőleg lehívják európai uni-
ós forrásokból. És ez nem az első eset 
hasonló machinációra, hiszen például 
a napokban számoltunk be arról, hogy 
a Hargita és Kovászna megyei kórházak, 
önkormányzatok az egészségügyi minisz-
tériummal partnerségben arra pályáztak, 
hogy a szaktárca által korábban fi nanszí-
rozott beruházások és orvosi műszerek 
árát visszatérítsék. Tamás Sándor, a Ko-
vászna megyei önkormányzat elnöke teg-
nap a Krónika megkeresésére elmondta, 
az önkormányzatok hatékonyan szeret-
nék elkölteni az EU-s forrásokat, Bukarest 
viszont csak „elkölteni” akarja.

 Uniós pénzből egészítik ki a büdzsét
„Úgy tűnik, Bukarest nem akarja, hogy mi-
nél több pénzt lehívjunk fejlesztésre. Jelen-
leg arra pályáznak, hogy visszamenőleg 
három évre lehívják a hivatásos nevelő-
szülőknek már kifi zetett béreket. Ez való-
jában csak pénzügyi zsonglőrködés. Úgy 
látszik, mintha ezt a pénzt felhasználták 

volna, közben ezeket az összegeket már 
kifi zette a kormány. Most az EU-s támoga-
tást beteszik az államkasszába, de ebből 
nem lesz fejlődés” – ecsetelte a legfrissebb 
fejleményeket a székelyföldi önkormány-
zat RMDSZ-es elnöke. Tamás Sándor ezzel 
szemben úgy gondolja, hogy a kormány-
nak inkább hozzá kellene tennie az euró-
pai uniós és az önkormányzati pénzekhez, 
támogatva a fejlesztéseket, ehelyett azon-
ban beveszik az „üresedő” államkasszába 
az EU-s  összegek egy részét.

 Sokrétűek a hátráltató okok
A tanácselnök ugyanakkor rámutatott, ösz-
szetett oka van annak, hogy Romániában 
folyamatosan akadozik az uniós pénzek le-
hívása: a jogszabályok nem elég világosak, 
és ezenfelül, ha nem is hetente, de havonta 
változnak, bonyolult a közbeszerzési rend-
szer.  Tamás Sándor arra is ráirányította a 
fi gyelmet, hogy az elmúlt években például 
a minimálbér összege többször változott, az 
egy-két évvel ezelőtt beárazott pályázatokat 
így már nem tudják az eredetileg rögzített 
értéken kivitelezni. A bonyolult közbeszer-
zési eljárás pedig tovább nehezíti a pályá-
zók, majd a kivitelezést vállaló cégek dol-
gát. „A Kovászna megyei önkormányzatnak 
olyan közbeszerzési eljárása is volt, amely 
700 napig tartott. Ez alatt rengeteg törvény, 
szabályozás változott, amihez alkalmaz-
kodni kellett” – részletezte a tanácselnök. 

 „Nyomorúságos” központosítás
Így nem is csoda, hogy Románia még most 
is ott áll, ahol hét évvel ezelőtt: a költség-
vetési ciklus közepén a rendelkezésre álló 
összegek elenyésző részét hívta le. Mint 
érdeklődésünkre Winkler Gyula európai 
parlamenti képviselő is emlékeztetett, a 
2007–2013-as költségvetési ciklus köze-
pén még 10 százalékos volt a lehívási ráta. 
Végül sikerült elérni, hogy a büdzsé vég-
rehajtását két évvel, majd még egy évvel 

meghosszabbítsák, így 2017-ben zárták 
le. Ezzel sikerült megközelíteni a 90 szá-
zalékos lehívást, de ezzel is nagyon sze-
rényen teljesített az ország. „A jelenlegi 
2014–2020-as költségvetési ciklusban sem 
állunk jobban, 14–18 százalékos a lehívási 
arány, ez gyenge teljesítmény, ezt brüsszeli 
tárgyalásokkal helyenként még lehet kor-
rigálni” – mondta az RMDSZ-es gazdasági 
szakpolitikus. Hozzátette, a bürokrácia és 
a gyenge bukaresti közigazgatási kapaci-
tás tönkreteszi az esélyeket, a központosí-
tás hátráltatja a pénzek lehívását.

Winkler egyúttal arra is ráirányította a 
fi gyelmünket, hogy már az elmúlt hét év 
alatt kiderült: a Regionális Operatív Prog-
ram teljesített a legjobban, ott szinte a tel-
jes összeget sikerült felhasználni. „Ez egy 
decentralizált program, a sorsa nem Buka-
restben dől el, a megyék, az önkormányza-
tok pályáznak, és jól működik” – mutatott 
rá az EP-képviselő.  Ezzel ellentétben a leg-
központosítottabbak a környezetvédelmi 
és a közlekedési operatív programok, és 
ezekben a „legnyomorúságosabb” a telje-
sítmény, hét évvel ezelőtt és most is.

Hiába a szidás is
Az EP-képviselő is emlékeztetett ugyan-
akkor, hogy a Románia által delegált, re-
gionális politikákért felelős uniós biztos, 
Corina Creţu is korholja a saját országa 
kormányát, hogy bár rendelkezésre állnak 
a források, még sincsenek projektek. De – 
mint láthatjuk – egyelőre nem sok sikerrel. 
„Ennek hátterében az óriási bürokrácia, a 
gyenge központi közigazgatási kapacitás, 
a  szakemberek hiánya, és mindenekelőtt 
a túlzott központosítás áll. Mindennek Bu-
karestben kellene eldőlnie, de túl kevés a 
szakember, nem értenek hozzá, nincs ide-
jük, késnek, pecséteket kell tenni, enge-
délyeket kibocsátani, még egy papír, még 
egy láttamozás, bizonyítvány. Ez vezet a 
késésekhez” – sorolta az RMDSZ politi-

kusa. Rámutatott, Brüsszelben például a 
2009-es válság során egyszerűsítették a 
kohéziós alapok lehívását, közben Buka-
restben egyre hangosabb lett a korrup-
cióellenes ügyészség, megfélemlítették az 
önkormányzati tisztségviselőket, és növel-
ték a bürokráciát. Erre a ciklusra is érvé-
nyes a hároméves meghosszabbítás, most 
azért harcolnak, hogy a 2021-ben kezdődő 
ciklusra is érvényes legyen ez a szabály. 
„Nyilvánvaló, hogy a késéseket görget-
jük magunk előtt, ezeket már nem tudjuk 
behozni” – összegzett Winkler Gyula, aki 
szerint amúgy lenne lehetőség a források 
átcsoportosítására, ám ezzel a román kor-
mány nem élt. „Az elmúlt hétéves ciklus-
ban 19,6 milliárd eurót költhetett volna el 
Románia, hét év helyett tíz év állt a rendel-
kezésére, és így is 2 milliárd eurót elveszí-
tett. Ha a kormány időben átcsoportosítja 
a környezetvédelmi és közlekedési progra-
mokból a pénzeket a Regionális Operatív 
Programra, egy-másfél év alatt minden 
megye el tudott volna költeni 50 millió eu-
rót hasznos fejlesztésekre, a közösség ja-
vára” – mutatott rá a helyzet visszásságára 
az EP-képviselő.

Az üzleti szféra is megsínyli
A vállalkozói szféra is úgy látja, hogy az ál-
lam merevsége akadályozza a projekteket. 
Édler András, a Kovászna Megyei Kereske-
delmi és Iparkamara elnöke lapunk meg-
keresésére Tamás Sándorhoz hasonlóan 
arra irányította rá a fi gyelmünket, hogy 
ha például két évvel ezelőtt írtak egy pá-
lyázatot, most már nem tudják a béreket 
módosítani, holott két év alatt emelkedett 
a minimálbér, sokat változtak a fi zetések. 
„Amikor munkaerőhiány van, a cégek 
nem vállalnak veszteséges munkákat, 
meg kellene fi zetniük az alkalmazottaikat, 
ám a pályázat értékéből még a jelenlegi 
minimálbért sem tudják kigazdálkodni” – 
emelte ki a kereskedelmi kamara elnöke. 

 » BÁLINT ESZTER

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosítá-
sok (RCA/kgfb ) díjszabását érintő érzé-

keny információk megosztásáért 247 millió 
lejes (53 millió euró) bírságot szabott ki 
tegnap a román Versenytanács kilenc biz-
tosítótársaságra és a romániai biztosítók 
országos szövetségére (UNSAR). A hatóság 
szerint a 160 ezer lejre bírságolt UNSAR 2012 
és 2016 között – a jogos szakmai megbeszé-
léseken kívül – olyan üzleti titkok megosz-
tásában is közvetített, amelyek megosztása 
torzítja a piaci versenyt. A versenyhivatal 
a legnagyobb, 43 millió lejes bírsággal az 
Allianz-Țiriac Rt.-t sújtotta, ugyanakkor a 
hivatal megjegyzi, hogy az Euroins Rt. azért 
kapott mindössze 6,3 millió lejes bírságot, 
mert elismerte a konkurenciaellenes maga-
tartást, és ezt igazoló dokumentumokkal 
segítette a nyomozást.

Az Allianz-Țiriacon és az Euroinsen kívül 
megbírságolták az Asirom Vienna Insurance 
Group Rt.-t (36,9 millió lej), továbbá az Astra 
(22 millió lej), a Carpatica Asig (26 millió), 
Generali (21 millió), Groupama Asigurări (35 
millió), Omniasig Vienna Insurance Group 
Rt. (40 millió) és Uniqa Asigurări Rt. társa-
ságokat (13 millió). Az Uniqa amúgy már 
tegnap jelezte, hogy fellebbezni fog a bírság 
ellen. Az UNSAR pedig azt közölte, hogy 

tudomásul vette a Versenytanács döntését, 
várja az indoklás közlését, és azt követően 
dönt a következő lépésekről, ám minden-
képp fenntartja magának a jogot, hogy bíró-
ságon fellebbezzen azellen.

Amint arról több ízben is beszámoltunk, a 
kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások ro-
hamos drágulása miatt 2016-ban több ízben 
rendeztek nagyszabású tüntetéseket a romá-
niai fuvarozók, akik járműveikkel vonultak 
a kormány székháza elé, több nagyváros 
körgyűrűjén pedig forgalomlassítással de-
monstráltak. A válságot látszólag a kgfb -pi-
ac két legnagyobb szereplőjének, az Astrá-
nak és a Carpaticának a csődje robbantotta 
ki, de a fuvarozók már akkor azzal vádolták 
a biztosítókat, hogy összebeszéltek, és az 
indokoltnál jóval nagyobb – átlagosan a 
korábbi másfélszeresére rúgó – áremeléssel 
nyereségüket növelték, hiszen a tönkrement 
biztosítók károsultjait egyébként az állami 
garanciaalapból kárpótolták. 2016-ban sür-
gősségi kormányrendelettel ideiglenesen 
befagyasztották a kgfb -k árát, majd a tavaly 
kihirdetett jogszabály referenciaárakat vezet 
be. A díjtételeket a biztosítók egyedileg meg-
szabott kedvezményekkel, illetve pótdíjak-
kal igazíthatják ki a bonus-malus szabályok 
szerint. A törvény megszabja, hogy a biztosí-
tó nem számíthat fel 25 százaléknál nagyobb 
kezelési költségeket.

Összebeszélve emelték a tarifákat a romániai biztosítótársaságok

Visszaüt a kartellezés. Az Allianz-Ţiriacra 43 millió lejes bírságot rótt ki a Versenytanács
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